
1 
 

 

 

Informacja Ministra Sportu i Turystyki  

na temat strategii i planów rozwoju 

systemu sportu młodzieżowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Zgodnie z założeniami programowymi, System Sportu Młodzieżowego (dalej jako: SSM)  

to zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa młodzieży szczególnie 

uzdolnionej sportowo. Są w nim ujęte tylko te sporty, w których za zgodą ministra właściwego 

ds. kultury fizycznej, utworzono  polskie związki sportowe (w rozumieniu ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie).  

Podmiotem wyznaczonym do gromadzenia i przetwarzania wyników współzawodnictwa SSM 

jest Zespół Metodyczny Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego (dalej jako: 

Zespół lub ZM).  

SSM, obejmujący ujednoliconą klasyfikację polskiego sportu młodzieżowego, budowany jest 

corocznie. Wyniki, uwzględniające rezultaty z zawodów objętych SSM w czterech kategoriach 

wiekowych: młodzika, junior młodszego, juniora i młodzieżowca, a także  informacje  

o zawodnikach i ich trenerach, publikowane na bieżąco na dedykowanej stronie: www.sport-

mlodziezowy.pl, prowadzonej przez ZM. 

Nadrzędnym zadaniem sportu młodzieżowego jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz 

zapewnienie im możliwości uczestniczenia w zajęciach i rywalizacji sportowej. Tym samym 

sport młodzieżowy stanowi ważny element polityki społecznej, wychowawczej, mający na celu 

jak najszersze włączenie młodzieży do sportu i utrzymania zainteresowanie nim przez całe 

życie. Podkreślić należy, że niezbędnym elementem prawidłowego szkolenia sportowego jest 

rywalizacja oraz realizacja wyznaczonych zadań szkoleniowych postawionych zawodnikom  

na każdym etapie ich rozwoju.  

Od wielu lat wyniki uzyskiwane przez sportowców w rywalizacji w ramach SSM przeliczane 

są na punkty, wykorzystywane przez samorządy terytorialne jako podstawowe kryterium oceny 

poszczególnych sportów oraz klubów na danym terenie, stanowiąc często czynnik decydujący 

o wielkości udzielanego dofinansowania. Takie podejście może jednak powodować 

nieprawidłowe budowanie karier sportowych młodocianych zawodników. 

W młodszych kategoriach wiekowych zawody sportowe i uzyskiwane w nich wyniki powinny 

spełniać przede wszystkim funkcję kontrolną (pozwalając oceniać postępy i porównać tempo 

rozwoju sportowego) oraz stanowić element motywujący i urozmaicający szkolenie. Zatem 

organizacja imprez dla zawodników będących na początkowym etapie szkolenia, powinna być 

ukierunkowana na powszechność, dostępność, wszechstronność, atrakcyjność i umożliwiać 

startującym w nich dzieciom i młodzieży rozbudzenie zainteresowań sportowych. Znaczenie 

współzawodnictwa wzrasta w kolejnych etapach szkolenia zawodników. Jego organizacja ma 

istotny wpływ na racjonalne konstruowanie i realizację przygotowania sportowca do udziału  

w rywalizacji krajowej i zagranicznej. Jednak analizy wskazują, że zawodnicy osiągający 

sukcesy w kategoriach młodzieżowych rzadko odnoszą sukcesy w kategorii seniorów, co może 

świadczyć o niewłaściwym procesie szkoleniowym, nastawionym na szybkie osiągnięcie celu 

(np. zdobycie medalu Mistrzostw Polski), braku długofalowego planu kariery oraz nadmiernej 

eksploatacji zawodnika. Dostrzegalny jest również znaczny ubytek zawodników kończących 

wiek juniora oraz młodzieżowca, którzy nie kontynuują kariery w starszych kategoriach 

wiekowych. Wskazuje to na brak synergii między sportem młodzieżowym a sportem 

seniorskim, wspomagany również przez błędny system motywacji finansowej. Aktualnie 

http://www.sport-mlodziezowy.pl/
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dofinansowanie sportu młodzieżowego przez jednostki samorządu terytorialnego jest 

uzależnione od wyników sportowych w odpowiednich kategoriach wiekowych. Skutkuje  

to negatywną tendencją dążenia w szkoleniu klubowym do krótkofalowych sukcesów  

w kategoriach młodzieżowych, z pominięciem lub marginalizacją perspektywy długofalowej.  

Warto także zauważyć, że wiek 16–23 lata to w sporcie wyczynowym niezwykle newralgiczny 

moment kariery. To okres, w którym zawodnicy kończą występy w kategorii wiekowej juniora 

i rozpoczynają rywalizację wśród młodzieżowców i seniorów, co wiąże się ze znacznie 

większymi wymogami natury treningowej (wzrost obciążeń treningowych i startowych) oraz 

koniecznością rywalizowania na znacznie wyższym poziomie. Jednocześnie wiek ten, to okres 

wejścia w dorosłość, kończenia obowiązkowej edukacji i podejmowania decyzji dotyczących 

ewentualnego podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej, a także zapewnienia źródła 

utrzymania. Te czynniki sprawiają, że wielu utalentowanych, młodych sportowców, którzy 

rokują osiąganie wysokich wyników w rywalizacji międzynarodowej, podejmuje decyzje  

o zakończeniu kariery sportowej. 

Warto tu podkreślić, że zmiana ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, która weszła  

w życie 1 stycznia 2022 r., poprzez możliwość przyznawania nowych stypendiów sportowych, 

pozwoli ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej na przynajmniej częściowe 

przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku, zwłaszcza w świetle wcześniejszych 

inwestycji ze środków publicznych w rozwój karier ww. zawodników. Nowe zapisy ustawy 

umożliwią także zapewnienie ciągłości funkcjonowania, niezależnie od woli innych 

podmiotów, doskonale ocenianego przez środowisko sportowe, Projektu 

Team100/PFNteam100, a także poszerzenie jego zakresu o zawodników w wieku 16–17 lat.  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o sporcie, dodatkowe stypendium będą mogli otrzymać: 

1. członkowie kadr narodowych w wieku 16–17 lat (stypendium Team100 Junior),  

co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz 

współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery 

sportowej z nauką; 

2. członkowie kadr narodowych w wieku 18–23 lata (stypendium Team 100), co zapewni 

im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz 

współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery 

sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne 

reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia; 

3. zawodnicy (Team 100 stypendium Ministra), którzy znaleźli się w złożonej sytuacji 

sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia; 

4. trenerzy (stypendium Team 100 Trener), których praca szkoleniowa jest istotna  

z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego. 

Operatorem wszystkich czterech projektów będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut 

Badawczy, który może być także wnioskodawcą w przypadku stypendiów Team 100 i Team 

100 Junior, ponieważ to podmiot, którego wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza  

i metodyczna jest w stanie wskazać perspektywicznych członków kadry narodowej, którzy 

rokują nadzieje na uzyskanie wysokich wyników sportowych w przyszłości, a tym samym 

zasługują na dodatkowe wsparcie stypendialne. 
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Same stypendia to oczywiście za mało. Konieczna jest powszechna zmiana podejścia  

do wyników sportowych uzyskiwanych w rywalizacji krajowej i międzynarodowej w grupach 

młodzieżowych, które nie mają być celem samym w sobie, lecz sposobem promocji 

powszechnej aktywności fizycznej, a także służyć jedynie wyselekcjonowaniu zawodniczek  

i zawodników o wysokim potencjale sportowym do kontynuowania szkolenia w kategorii 

seniorów. 

Zasady systemu szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo 

realizowanego przez polskie związki sportowe (dalej także jako: pzs) i wojewódzkie 

interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe (dalej także jako: wiss), są określane  

w następujących programach ogłaszanych przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej:   

• „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego  

i współzawodnictwa młodzieży”, 

• „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań  

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego 

ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej związanych  

z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

zimowych, halowych i letnich”, 

• „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań  

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych 

ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem 

jednostek samorządu terytorialnego”, 

Do ich głównych celów należy zaliczyć: 

• wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży  

w kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – 

Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, a także 

stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach 

seniorskich; 

• zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu 

sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych; 

• udział zawodników we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych  

lub międzynarodowych; 

• wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia  

w oświatowych placówkach sportowych oraz kadrach narodowych polskich związków  

sportowych.  

Współzawodnictwo SSM jest rozgrywane wg regulaminów, corocznie opracowywanych przez 

właściwy pzs, przy współudziale Zespołu, obejmujących regulamin ogólny „A” i regulaminy 

szczegółowe „C”. Kierownictwo sportowe nad zawodami ujętymi w SSM w poszczególnych 

sportach sprawują pzs, które są odpowiedzialne za szkolenie, dobór i selekcję zawodników, 

powoływanie do kadry narodowej oraz imprezy sportowe. Ponadto pzs-y lub właściwe 

wojewódzkie okręgowe związki sportowe (w przypadku młodzików) zatwierdzają kryteria 

kwalifikacji i szczegółowy program szkolenia sportowego zawodników Kadry Wojewódzkiej 

(KW), a wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe opracowują kryteria 

podziału liczby miejsc w KW na poszczególne sporty. 
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Zasady przydzielania punktów do SSM w poszczególnych sportach i dyscyplinach zawarte  

są w corocznie aktualizowanych regulaminach szczegółowych dla współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, publikowanych na stronie www.sport-mlodziezowy.pl.  

Od wielu lat zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej  

i kontrolnej sportu młodzieżowego prowadzi Zespół Metodyczny. Wśród nich można 

wyróżnić:   

• projektowanie i monitorowanie SSM,  

• gromadzenie danych i informacji służących do bieżącej analizy szkolenia oraz systemu 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży, tworzenie baz danych dotyczących sportu 

młodzieżowego, 

• współpracę w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami 

naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym 

• gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu szkolenia 

związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych  

i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami. 

Wymienione zadania umożliwiają wcześniejszą identyfikację sportowych talentów w oparciu 

o optymalne warunki organizacyjno-metodyczne stworzone przez pzs. Jednak działania pzs  

są skoncentrowane przede wszystkim na zawodnikach powołanych do kadr narodowych. 

Wydaje się, że takie podejście jest krótkowzroczne, a szkolenie w grupach młodzieżowych 

ukierunkowane jest na szybkie sukcesy sportowe młodocianych zawodników. Zespół, 

realizując zadania związane z nadzorem szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 

wielokrotnie zwraca uwagę podczas konsultacji z pzs i wiss na te problemy. Niestety 

skuteczność tych działań ograniczają zapisy ustawy o sporcie, które dają pzs wyłączne prawo 

do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych  

we współzawodnictwie sportowym. 

Prace Zespołu Metodycznego to przede wszystkim monitorowanie i nadzorowanie szkolenia 

prowadzonego przez pzs i wiss. Zespół w 2020 i 2021 roku (okres pandemii) przeprowadził 

odpowiednio 94 i 122 wizytacje zawodów, zgrupowań, a łączna liczba dni wizytacji wyniosła 

162 i 237. Zakres tematyczny wizytacji zgrupowań obejmował informacje nt.: realizacji 

programu szkoleniowego (plan zadania, rozkład treningów i akcentów treningowych), 

dokumentacji szkoleniowej (trenerska dokumentacja szkoleniowa, dzienniczki treningowe 

zawodników), monitoringu treningu, realizacji zadań szkoleniowych. Podczas wizytacji 

zawodów zbierano informacje dotyczące: warunków i organizacji startu (obiekty, urządzenia, 

sprzęt, warunki atmosferyczne), wyników zawodów, poziomu sportowego zawodników 

biorących w nich udział, oceny startu zawodników KN. 

Mając na względzie ujawnione problemy, ZM kilka lat temu zainicjował proces modyfikacji 

zasad obowiązujących przy tworzeniu klasyfikacji systemu sportu młodzieżowego. Koncepcja 

zmian ukierunkowana była na: 

• ograniczenie nieuzasadnionej eksploatacji młodych zawodników, przejawiającej  

się przede wszystkim nadmierną liczbą startów w zawodach; 

• stworzenie rankingu polskich sportów, czyli hierarchizację sportów w oparciu  

o dwa podstawowe kryteria zasięg oraz wyniki międzynarodowe; 

http://www.sport-mlodziezowy.pl/
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• uzależnienie puli możliwych do zdobycia w SSM punktów od stworzonego rankingu 

sportów. 

W 2017 roku rozpoczęto projektowanie nowoczesnej, internetowej bazy danych, dedykowanej  

SSM. Ten nowy system pozwala na gromadzenie wyników krajowych, a w perspektywie 

kolejnych lat również wyników z międzynarodowych zawodów mistrzowskich. Plan budowy  

i transformacji bazy został podzielony na 3 FAZY: 

Faza I (zakończona) - lata 2017-2019. Budowa nowoczesnej, internetowej bazy danych 

dedykowanej SSM. 

Cel: Umożliwienie bardziej efektywnej analizy danych dotyczących sportu młodzieżowego  

w Polsce. Przejrzysta forma uwzględniająca pełen zasięg oraz poziom sportowy w każdej  

z 76 dyscyplin sportowych. Możliwość prowadzenia analiz w perspektywie ogólnopolskiej  

(na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki) jaki i na poziomie regionalnym (województwa, 

powiaty, gminy).  

Faza II (w trakcie) - lata 2019-2022. Zasilanie bazy danych oraz warsztaty i szkolenia  

z przedstawicielami: 

• polskich związków sportowych, 

• wojewódzkich  interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych, 

• Urzędów Marszałkowskich. 

Cel: Przedstawienie zasad obsługi narzędzia informatycznego oraz zapewnienie terminowego 

umieszczania klasyfikacji końcowych. Zebranie informacji zwrotnej dotyczących zalet i wad 

SSM. 

Faza III  (plany) - lata 2022-2025. Przedefiniowanie zasad budowy rankingów SSM tak aby 

wspierały dwa podstawowe zadania – zwiększenie powszechności sportu wśród dzieci  

i młodzieży oraz wzrost sprawności fizycznej i poziomu sportowego zawodniczek  

i zawodników ujętych w SSM we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 

Cel: Określenie cyklicznej zasady umożliwiającej ocenę realizacji celów przez poszczególne 

sporty. Uzależnienie możliwej do zdobycia puli punktów SSM w danej dyscyplinie  

od skuteczności realizacji celów.   

Planowane modyfikacje, w perspektywie najbliższych 5 lat, dadzą możliwość określenia 

priorytetów w obszarze sportu wyczynowego w Polsce. Ustalenie przejrzystych kryteriów 

pozwoli na zbudowanie strategii inwestowania w sporty oraz zawodników o najwyższym 

potencjale. Takie podejście powinno przełożyć się na wzrost liczby medali zdobywanych przez 

reprezentantów polski w rywalizacji międzynarodowej (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa 

świata, mistrzostwa Europy). 

W roku 2021 w ramach prac zaplanowanych w fazie drugiej stworzone zostały pierwsze 

zestawienia, które przedstawiły ranking polskich sportów z uwzględnieniem parametru 

POWSZECHNOŚĆ (liczba uczestników biorących udział w rywalizacji SSM). 

Ze względu na specyfikę oraz planowane przydzielenie puli punktów poszczególnym sportom,   

zostały one podzielone na dwie grupy: 

• sporty indywidualne (obejmujące 2 podgrupy); 

• sporty drużynowe. 
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1) Sporty indywidualne, w przypadku których obecna pula punktów, możliwych  

do zdobycia w rywalizacji SSM, jest zbyt wysoka w stosunku do liczby 

dzieci/zawodników biorących udział w tej rywalizacji (wartości w kolumnie 

zatytułowanej: „Różnica pula DZISIAJ vs WYLICZENIA”, w której użyty został kolor 

tła pokazują punktowe „przewartościowanie” tych sportów): 

 

 

2) Sporty indywidualne,  w przypadku których obecna pula punktów, możliwych  

do zdobycia w rywalizacji SSM, jest zbyt niska w stosunku do liczby 

dzieci/zawodników biorących udział w tej rywalizacji (wartości w kolumnie, 

zatytułowanej: „Różnica pula DZISIAJ vs WYLICZENIA”, w której użyty został kolor 

tła pokazuje punktowe „niedowartościowanie” tych sportów): 

 

Lp DYSCYPLINA I/D
PULA PUNKTÓW DO 

ZDOBYCIA

PUNKTY 

ZALICZONE

LICZBA 

WYDARZEŃ
LICZBA ZAWODNIKÓW

Poziom 

sportowy 45%
50% PULI

WYLICZONA 

PULA

Różnica pula 

DZISIAJ vs 

WYLICZENIA

Rzetelność 

5% 

PULA w roku 

2023 [???]

1 BIATHLON I 4 138 2 330,33 7 288 1 862 2 069 669 -1 400 207 2 738

2 STRZELECTWO SPORTOWE I 5 868 4 525,50 9 662 2 641 2 934 1 539 -1 395 293 4 473

3 ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE – TOR DŁUGI I 3 291 1 706,01 4 170 1 481 1 646 395 -1 250 165 2 041

4 ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE – TOR KRÓTKI I 3 042 1 680,91 4 156 1 369 1 521 363 -1 158 152 1 884

5 NARCIARSTWO KLASYCZNE I 3 380 2 405,83 7 323 1 521 1 690 751 -939 169 2 441

6 BOKS I 5 819 4 869,00 8 869 2 619 2 910 2 020 -890 291 4 929

7 KOLARSTWO I 7 598 6 012,01 41 1284 3 419 3 799 2 984 -815 380 6 783

8 SKOKI DO WODY I 1 480 418,00 3 76 666 740 177 -563 74 917

9 SNOWBOARD I 1 620 1 042,00 4 135 729 810 314 -496 81 1 124

10 TENIS I 2 443 2 366,00 4 318 1 099 1 222 739 -482 122 1 961

11 GIMNASTYKA SPORTOWA I 3 018 2 436,58 10 451 1 358 1 509 1 048 -461 151 2 557

12 TENIS STOŁOWY I 4 343 3 959,03 17 780 1 954 2 172 1 813 -359 217 3 984

13 PŁYWANIE I 10 916 8 636,66 10 2222 4 912 5 458 5 164 -294 546 10 622

14 PODNOSZENIE CIĘŻARÓW I 4 452 3 946,00 4 832 2 003 2 226 1 934 -292 223 4 160

15 NARCIARSTWO ALPEJSKIE I 1 588 1 195,00 3 237 715 794 551 -243 79 1 345

16 KICKBOXING I 2 913 2 458,00 4 524 1 311 1 457 1 218 -239 146 2 674

17 SZERMIERKA I 5 434 4 679,39 10 1072 2 445 2 717 2 492 -225 272 5 209

18 SPORTY SANECZKOWE I 1 460 1 318,75 7 221 657 730 514 -216 73 1 244

19 TAEKWONDO OLIMPIJSKIE I 4 492 4 287,00 7 881 2 021 2 246 2 048 -198 225 4 294

20 ZAPASY KOBIET I 2 967 2 500,53 8 556 1 335 1 484 1 292 -191 148 2 776

21 KAJAKARSTWO KLASYCZNE I 5 104 4 346,00 8 1021 2 297 2 552 2 373 -179 255 4 925

22 KAJAKARSTWO SLALOMOWE I 1 184 949,50 5 181 533 592 421 -171 59 1 013

23 WSPINACZKA SPORTOWA I 986 593,00 4 155 444 493 360 -133 49 853

24 JUDO KOBIET I 2 529 1 704,43 7 490 1 138 1 265 1 139 -126 126 2 403

25 KRĘGLARSTWO I 987 872,00 4 172 444 494 400 -94 49 893

26 GOLF I 622 469,00 3 107 280 311 249 -62 31 560

27 JEŹDZIECTWO I 1 199 906,50 10 254 540 600 590 -9 60 1 190

Lp DYSCYPLINA I/D
PULA PUNKTÓW DO 

ZDOBYCIA

PUNKTY 

ZALICZONE

LICZBA 

WYDARZEŃ
LICZBA ZAWODNIKÓW

Poziom 

sportowy 45%
50% PULI

WYLICZONA 

PULA

Różnica pula 

DZISIAJ vs 

WYLICZENIA

Rzetelność 

5% 

PULA w roku 

2023 [???]

28 BILARD I 498 436,00 4 108 224 249 251 2 25 500

29 SPORTY WROTKARSKIE I 754 409,32 2 168 339 377 390 13 38 767

30 ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE I 732 303,50 5 183 329 366 425 59 37 791

31 GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA I 1 378 962,67 7 328 620 689 762 73 69 1 451

32 SPORTY MOTOROWE I 135 108,00 1 76 61 68 177 109 7 244

33 PŁYWANIE SYNCHRONICZNE I 534 344,99 4 162 240 267 377 110 27 644

34 TRIATHLON I 1 150 1 048,76 7 295 518 575 686 111 58 1 261

35 WIOŚLARSTWO I 4 046 3 220,28 7 936 1 821 2 023 2 175 152 202 4 198

36 ORIENTACJA SPORTOWA I 2 010 1 634,82 6 507 905 1 005 1 178 173 101 2 183

37 ZAPASY KLASYCZNE I 3 011 2 775,02 8 729 1 355 1 506 1 694 189 151 3 200

38 KARATE WKF I 264 260,00 2 149 119 132 346 214 13 478

39 JUDO MĘŻCZYZN I 3 000 2 465,18 8 757 1 350 1 500 1 759 259 150 3 259

40 ZAPASY WOLNE I 2 997 2 806,78 8 813 1 349 1 499 1 890 391 150 3 388

41 BRYDŻ SPORTOWY I 1 016 964,50 6 433 457 508 1 006 498 51 1 514

42 KARATE KYOKUSHIN I 440 338,00 4 320 198 220 744 524 22 964

43 KAJAK POLO I 1 152 946,18 10 476 518 576 1 106 530 58 1 682

44 ŁUCZNICTWO I 2 123 2 001,67 15 731 955 1 062 1 699 637 106 2 760

45 PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY I 1 333 1 029,50 6 568 600 667 1 320 654 67 1 987

46 SUMO I 2 236 1 977,33 6 784 1 006 1 118 1 822 704 112 2 940

47 BADMINTON I 1 675 1 668,00 11 767 754 838 1 783 945 84 2 620

48 ŻEGLARSTWO I 4 793 3 683,50 13 1488 2 157 2 397 3 458 1 062 240 5 855

49 LEKKOATLETYKA I 18 511 17 117,50 24 4480 8 330 9 256 10 412 1 157 926 19 668

50 SZACHY I 2 740 2 468,00 14 1101 1 233 1 370 2 559 1 189 137 3 929

51 AKROBATYKA SPORTOWA I 3 491 2 489,34 10 1401 1 571 1 746 3 256 1 511 175 5 002

52 TAEKWON-DO ITF I 3 732 3 520,96 8 1492 1 679 1 866 3 468 1 602 187 5 334
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3) Sporty drużynowe (pełen wykaz), w przypadku 15 sportów z 24 pula punktów jest 

nieadekwatnie wysoka w stosunku do liczby zawodników biorących udział  

w rywalizacji. 

 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że konieczne jest wprowadzenia takich rozwiązań, które 

umożliwią dysponowanie danymi dotyczącymi aktualnej liczby zawodników w różnych 

kategoriach wiekowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w danym sporcie, 

będących beneficjentami poszczególnych programów dotacyjnych ze środków FRKF.  

To pozwoli na dokonywanie oceny za pomocą konkretnych mierników (np. liczba zawodników 

zakwalifikowanych do reprezentacji Polski, liczba zawodników kontynuujących szkolenie 

sportowe w wyższych kategoriach wiekowych, liczba zdobytych medali na zawodach 

mistrzowskich, etc.), umożliwiających porównywanie efektywności szkolenia prowadzonego 

przez podmioty realizujące programy dedykowane szkoleniu zawodników w młodzieżowych 

kategoriach wiekowych. Należy wyraźnie podkreślić, że wyniki sportowe osiągane  

w rywalizacji krajowej nie mogą być celem samym w sobie, lecz sposobem popularyzacji 

powszechności i skutecznego szkolenia oraz promowania sportów realizujących cele 

długookresowe (m.in. poprzez wysokość dofinansowania). Takie podejście, ukierunkowane  

na korzyści społeczne, poprawę zdrowia publicznego, aktywizację różnych wiekowych  

i kreujące pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, uzasadnia wspieranie  

ze środków publicznych sportu wyczynowego, w tym sportu młodzieżowego.  

Modyfikacje bazy wyników SSM są także istotne ze względu na to, że jednostki samorządu 

terytorialnego wykorzystują ją jako narzędzie służące do ustalania wysokości dofinansowania 

poszczególnych sportów i klubów. Zatem w bieżącym roku i latach kolejnych zasady budowy 

rankingów SSM zostaną przedefiniowanie tak, aby wspierały dwa podstawowe zadania – 

zwiększenie powszechności kultury fizycznej wśród młodzieży oraz podniesienie poziomu 

sportowego.  

W związku z tym zasady punktacji SSM będą modyfikowane w kierunku stworzenia systemu 

premiowania dla tych klubów, które będą kierowały zawodników do wiodących klubów, szkół 

Lp DYSCYPLINA I/D
PULA PUNKTÓW DO 

ZDOBYCIA

PUNKTY 

ZALICZONE

LICZBA 

WYDARZEŃ
LICZBA ZAWODNIKÓW

Poziom 

sportowy 45%
50% PULI

WYLICZONA 

PULA

Różnica pula 

DZISIAJ vs 

WYLICZENIA

Rzetelność 

5% 

PULA w roku 

2023 [???]

1 RUGBY D 1 569,00 1 326,85 8 636 706 785 410 -375 78 1 194

2 BASEBALL D 1 031,00 583,93 6 343 464 516 221 -295 52 736

3 FUTSAL KOBIET D 1 189,00 987,39 3 527 535 595 339 -255 59 934

4 PIŁKA NOŻNA KOBIET D 2 812,00 2 401,72 20 1788 1 265 1 406 1 152 -254 141 2 558

5 FUTSAL MĘŻCZYZN D 1 189,00 1 028,55 3 565 535 595 364 -231 59 958

6 SIATKÓWKA PLAŻOWA KOBIET D 541,00 431,00 3 164 243 271 106 -165 27 376

7 KOSZYKÓWKA 3X3 KOBIET D 492,00 492,00 2 132 221 246 85 -161 25 331

8 PIŁKA WODNA D 673,00 530,19 4 278 303 337 179 -157 34 516

9 SIATKÓWKA PLAŻOWA MĘŻCZYZN D 541,00 496,50 3 182 243 271 117 -153 27 388

10 KOSZYKÓWKA 3X3 MĘŻCZYZN D 492,00 472,00 2 147 221 246 95 -151 25 341

11 HOKEJ NA TRAWIE KOBIET D 716,00 607,56 4 321 322 358 207 -151 36 565

12 HOKEJ NA TRAWIE MĘŻCZYZN D 785,00 658,34 4 388 353 393 250 -143 39 642

13 CURLING D 312,00 120,00 2 26 140 156 17 -139 16 173

14 HOKEJ NA LODZIE D 749,00 558,43 3 402 337 375 259 -116 37 633

15 KOSZYKÓWKA KOBIET D 3 474,00 2 986,27 20 2628 1 563 1 737 1 693 -44 174 3 430

16 UNIHOKEJ D 1 065,00 916,71 6 761 479 533 490 -42 53 1 023

17 PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA MĘŻCZYZN D 1 094,00 876,78 15 980 492 547 631 84 55 1 178

18 PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN D 3 016,00 2 781,78 19 2479 1 357 1 508 1 597 89 151 3 105

19 PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA KOBIET D 1 065,00 894,62 14 1002 479 533 645 113 53 1 178

20 PIŁKA SIATKOWA KOBIET D 3 016,00 2 616,35 19 2740 1 357 1 508 1 765 257 151 3 273

21 KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN D 3 516,00 3 178,63 19 3546 1 582 1 758 2 284 526 176 4 042

22 PIŁKA RĘCZNA KOBIET D 2 743,00 2 207,66 19 3143 1 234 1 372 2 024 653 137 3 396

23 PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN D 2 869,00 2 570,55 19 3679 1 291 1 435 2 370 935 143 3 804

24 PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN D 4 512,00 3 510,17 58 8772 2 030 2 256 5 650 3 394 226 7 906
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mistrzostwa sportowego (dalej jako: SMS), ośrodków szkolenia sportowego młodzieży (dalej 

jako: OSSM), poprzez możliwość  otrzymywania dodatkowych punktów. Dzięki temu kluby 

nie będą traciły dofinansowania po przekazaniu wychowanka do trenera czy grupy 

szkoleniowej realizujących szkolenie na wyższym poziomie. Innym sposobem zmian  

w punktacji będzie przyznawanie premii punktowej zawodnikom zakwalifikowanym  

do reprezentacji Polski oraz za wyniki uzyskiwane w międzynarodowych zawodach 

mistrzowskich.  

Kolejnymi obszarami, istotnymi z punktu widzenia poprawy funkcjonowania  

SSM są: ujednolicenie zapisów regulaminów szczegółowych w poszczególnych sportach  

w zakresie kategorii wiekowych i systemu ocen zawodów rozgrywanych w ramach SSM, 

skorelowanie działań podmiotów uczestniczących w realizacji zadań dotyczących szkolenia  

i współzawodnictwa dzieci i młodzieży, w tym Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędów 

Marszałkowskich, a także zwiększenie efektywności szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo wyrażonej  liczbą zawodników biorących udział w zawodach wykazanych w SSM. 

Głębokiego namysłu wymaga także formuła rozgrywania Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży (dalej jako: OOM). W 2022 r. utrzymane zostanie przeprowadzenie zawodów 

finałowych OOM z podziałem na bloki sportów: zimowych, halowych i letnich.  

Po ich zakończeniu, analizie zostaną poddane: liczba wykorzystanych punktów przez 

poszczególne sporty w porównaniu do  liczby możliwych punktów do zdobycia, terminy  

i miejsca rozgrywania zawodów, umiejscowienia OOM w kalendarzach pzs jako zawodów 

eliminacyjnych do międzynarodowych zawodów mistrzowskich w określonych sportach  

i MIO. W wyniki tych prac będą podstawą do podjęcia ewentualnej decyzji o nowym formacie 

rozgrywania tych zawodów. Rozważane jest np. wprowadzenie tzw. „specjalizacji 

województw”, polegające na powierzeniu na kilka lat organizacji OOM w wybranych sportach, 

w których dane województwo się specjalizuje (m.in. posiada obiekty wyposażone w sprzęt 

specjalistyczny o najwyższej jakości, certyfikowany przez światowe federacje, tradycje  

w danym sporcie i zespoły sprawnych, kompetentnych organizatorów itp.). 

Na podstawie udoskonalonego SSM możliwa będzie coroczna ocena jego skuteczności, 

obejmująca: 

• klasyfikację  klubów, gmin i powiatów w poszczególnych sportach, 

• określenia liczby zawodników (posiadających licencje pzs) biorących udział   

w zawodach zaliczanych do SSM, 

• wykazu trenerów prowadzących szkolenie zawodników w różnych kategoriach 

wiekowych w każdym ze sportów SSM. 

Powyższe nie zamyka katalogu działań nad ulepszeniem SSM. Na 2022 r. zaplanowane  

są dalsze prace dotyczące: 

• ustalenia premii punktowej dla klubu za przekazywanie zawodników do innego klubu, 

w którym prowadzone jest szkolenie na wyższym poziomie sportowym, 

• przygotowania zmian w punktacji w SSM  w zakresie zmniejszenia liczby punktów  

w kategorii junior  i młodzieżowiec z jednoczesnym zwiększeniem ich w niższych 

kategoriach wiekowych, 

• dokonania weryfikacji liczby punktów będących do dyspozycji danej dyscypliny sportu, 
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• zintensyfikowania spotkań z samorządami wojewódzkimi i podjęcia bliskiej 

współpracy z w zakresie szeroko rozumianego sportu młodzieżowego, 

• doskonalenia zasad premiowania i finansowania osiągnięć sportowych klubów,  

SMS, trenerów uczestniczących w systemie zachęcających do przekazywania 

zawodników do klubów funkcjonujących na wyższym poziomie sportowym  

(np. utrzymanie liczby zdobytych punktów przez dwa lata), 

• dokonania oceny efektywności szkolenia zawodników w SMS poprzez możliwość 

sporządzania różnorodnych zestawień, np.: 

- uczniów/zawodników SMS powołanych do reprezentacji kraju  

na międzynarodowe mistrzowskie zawody,  

- lokat zajmowanych na mistrzowskich zawodach krajowych  

i  międzynarodowych przez uczniów SMS, 

- wyników sprawdzianów specjalistycznych opracowanych przez właściwe 

pzs.  

W roku 2022 kontynuowane będą także prace ukierunkowane na zmiany w regulaminach SSM, 

a konsekwencji także w programach dotacyjnych. Ich pierwszym krokiem będzie dokonanie 

analizy wyników z bazy danych SSM obejmującej: liczbę uczestników w zawodach SSM, 

zasięg poszczególnych sportów w skali kraju, liczbę klubów uczestniczących  

w współzawodnictwie i prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, liczbę punktów zdobytych 

w stosunku do możliwych.  

Kolejnymi propozycjami doskonalenia zarządzania sportem dzieci i młodzieży są: współpraca 

z Urzędami Marszałkowskimi i wiss w zakresie  usprawnienia programów dedykowanych 

szkoleniu i współzawodnictwu dzieci i młodzieży, a także szkoleniu Kadr Wojewódzkich  

i organizacji zawodów OOM.   

Wprowadzane stopniowo modyfikacje umożliwią dalsze doskonalenie współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, które ma na celu wyłonienie kandydatów do reprezentacji kraju 

w kategorii seniora. Do roku 2025 planowane jest wprowadzenie całkowicie nowych zasad, 

zwiększających także rolę polskich związków sportowych w kształtowaniu Systemu Sportu 

Młodzieżowego w poszczególnych sportach. 

 

 


